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FALA!

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS - SINDFAR/SC

Diagramação: Acerte Comunicação

INTERSINDICAL PROTOCOLA A PAUTA
E INICIA AS NEGOCIAÇÕES DE 2018/2019

As categorias integrantes da INTERSINDICAL, após a Assembleia Geral Extraordinária Itinerante, reali-
zada no dia 27/02 em Criciúma, 06/03 em Chapecó, 07/03 em Rio do Sul e 12/03 no CIOM e na Matriz, 
deliberaram por maioria absoluta, pela aprovação da pauta para o ACT 2018/2019. 

No dia 20/03 a Intersindical protocolou junto ao Diretor Arnaldo Venício de Souza a pauta de reivindi-
cações e solicitou o inicio das negociações para o ACT 2018/2018 visando avançar para o fechamento 
deste ACT. A primeira rodada marcada para o dia 09/04 foi adiada em razão da posse do Presidente 
Adriano Zanotto, sendo remarcada para o dia 18/04. Nessa reunião, prejudicada com a ausência do 
Diretor Arnaldo, foram repassadas as algumas cláusulas da pauta, �cando a Casan de apresentar uma 
proposta formal. No dia 25/04, na segunda rodada, com a presença do Diretor Arnaldo, a CASAN 
apesar de apresentar uma proposta e conceder reajuste nas cláusulas �nanceiras pelo INPC de 1,60%, 
não avançou nas cláusulas de repercussão social: Horário Flexível, melhoria nos valores de grati�ca-
ção de férias e de natal, Vale Alimentação, Programa de Participação nos Resultados, Contrato de 
Gestão pro�ssionalizada, Caixa de Assistência, Anuênio, Adicional de Periculosidade e insalubridade, 
entre outras.

Dia 27/04 a Intersindical esteve reunida com o Presidente Adriano Zanotto para uma apresentação 
institucional, onde mostramos a nossa preocupação com os movimentos de municipalização de 
importantes sistemas da CASAN, a manutenção da CASAN pública, e a continuidade das obras e 
serviços existentes, além do ACT 2018/2019. O presidente Zanotto falou sobre o seu empenho pesso-
al para manutenção dos sistemas de Videira, Caçador, Porto Belo e Barra Velha. Disse que seu compro-
misso é com a CASAN pública prestando cada vez melhores serviços a população de Santa Catarina.

3ª RODADA NEGOCIAL
No dia 09/05, quarta-feira, teremos a terceira rodada de negociação, onde esperamos avançar no 
ACT e contemplar vários benefícios para todas as nossas categorias.

JUNTOS SOMOS FORTES. 
AGORA É A HORA DE UNIDADE E MOBILIZAÇÃO


